
 
  
  
  
  
  
  

  از گلي ترقي جايي ديگرالگوييِ داستان  تحليل كهن
    

  ٭الهام حدادي
  خميناسالمي مربي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد 

  درودگرياندكتر فرهاد 
   استاديار دانشگاه پيام نور

  
 چكيده

الگويي ميراث ناخودآگاه فردي و جمعي انسان در طول تاريخ است كـه در ادبيـات از    تصاوير كهن
جـايي  اين مقاله بر آن است كه رمـان  . رسدطريق ذهن خالق و حساس هنرمندان به فعليت مي

  .اثر گلي ترقي را برمبناي نظريات يونگ بررسي كند ديگر
 سـرانجام الگوهاي خود، آنيما و آنيموس، سفر، پير خردمند، نقـاب، سـايه و    در اين پژوهش، كهن    

گـردد كـه پيرنـگ و نقـش     شود و مشخص ميفرايند فرديت و تولد دوباره در داستان تحليل مي
الگـوي   خـود كهـن  » جايي ديگر«. بل بررسي استهاي داستان بر پاية نظريات يونگ قا شخصيت

شـود،  الگوي مهم رمان محسوب مـي  كند و كهنديگري است كه ترقي داستان را با آن روايت مي
جاي ديگري در روان انسان است كه شخص بايد طي فراينـدي درونـي از طريـق     به اين معنا كه

  .تولد دوباره به آن دست يابد
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 ۱۳۹۰تابستان   ، ۱۶  شمارة             

  مقدمه - ۱
 را بر خوانندگان ادبي آثار از ايتازه زواياي ادبي، نقد جديد هاي نظريه با همراه بيستم قرن

شناسـي تحليلـي    روان. كـرد  آشـنا  آثار اين در نويني و شگرف ابعاد با را آنها و گشود متون
است كه در نيمة دوم سدة بيستم توسط كـارل گوسـتاو   ها در نقد ادبي  يكي از اين نظريه

گيـري از   توانـد ناآگـاه بـا بهـره     طبق نظرية او هنرمند و شاعر مـي . يونگ بنيان نهاده شد
الگويي يكي  نقد كهن. الگوها به آفرينش هنري دست زند محتويات ناخودآگاه جمعي كهن

 اثر هر«الگويي  كهن نقد. استاي معروف  از اقسام نقد ادبي جديد است كه به نقد اسطوره

 الگويي بـر ايـن   كهن نقد و پاية اصل. كند كل ادبيات بررسي مي از بخشي منزلة به را ادبي

 تمـام  فرعي در هايمايه درون و روايي هايطرح ها،الگوها، تصاوير، شخصيت كهن كه است

 اثـر  ارتباطـات متقابـل   مطالعـة  بـراي  را ايشالوده ترتيب، به اين و دارند حضور ادبي آثار

   ).۴۰۱: ۱۳۸۳مكاريك، (» آورندمي فراهم
. شـود الگويي مي به صورت كاربردي، تحليل كهن» جايي ديگر«در اين جستار، داستان     

است و راوي آن را با توجـه بـه    الگو شكل گرفته داستان جايي ديگر از عناصر شاخص كهن
بـانوي   بـزرگ كتـاب   بـارة اش در در مصاحبهگلي ترقي  .كندالگو خلق مي هاي كهنمؤلفه

  :استگفته هايي براي نويسندگانو ميزان كارايي چنين متن هستي
شناسـان   و اسـطوره  ها اليـاد چـ شصت ميالدي استادي مرا با آثار يونـگ، مير  ةهاي ده سال در

ي ا پنجـره  ؛كـرد  ام بازرا در افق زندگي اياين استاد در حقيقت پنجره. بزرگ ديگري آشنا كرد
 الگوهـا،  عبارتي كهنو بههاي ازلي شناخت معاني سمبليك صورت. استكه تا امروز بسته نشده

چيـزي جهـاني ديگـر پنهـان اسـت و ايـن در        پشـت هـر   ، زيرااستبيني مرا شكل داده جهان
 و هـاي دور  نويسـم، از اتفـاق   چون وقتي قصه مي ،استهاي من نقش بزرگي را بازي كرده قصه

بـه جزئيـات خيلـي اهميـت     . كنمهايم استفاده مينيز وقايع اجتماعي و همچنين شنيدهبرم و 
مـن دنيـايي پنهـاني اسـت پشـت       ةزمينه هستند و قصـ   نوعي پشت دهم ولي اينها همه به مي

مرگ، خدا، زندگي بعد از مرگ، تولـد و حيـات    ةلأمانند مس الگويي كهناالت ؤمثل س يجزئيات
اساطيري انسان اوليه است كه به صـورت   هاي اين پرسش. هايم هستند دغدغه كه دروني انسان

  ).۱۳۸۸ترقي، . نك( كندهاي خود بازگو ميتگوتمثيلي و نمادين در گف
ذهن خـالق   و آفرينش» جايي ديگر«داستان  نگارش ةدر مورد انگيزترقي همچنين     

  :گويد الگويي مي هنرمندان درباب تحليل كهن
، فرد از تاريخيت خـود بيـرون آمـده و در يـك لحظـه      شعر يا داستان خاص آفرينش ةدر لحظ

جـايي  : گوينـد  اين حرفي است كه عرفا و شعراي بزرگ مـي . شودزمان با عالمي متعالي مي هم
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از اينجاست كه پيوندي ميان هنرمند و انسان اسـاطيري   .تعبيراتي از اين دستو  سو آن، ديگر
در اين حالـت انسـان   . شود كند، برقرار ميو حتي انسان مذهبي كه در آيين عبادي شركت مي

  ).همان( شودعصر ميكرانه هم گريزد و با زماني بيشود يا ميمند فارغ مي از زمان كرانه
است، امـا آثـار ديگـري از    الگويي تحليل نشدهتاكنون آثار گلي ترقي از منظر نقد كهن    

شـازده  رمـان  ) ۱۳۸۸(آفـرين  : شوداند كه به برخي از آنها اشاره مياين منظر بررسي شده
انـداز   از چشـم  ويـس و رامـين  شخصيت موبد را در ) ۱۳۸۸( ، و كهدوئي و بحرانياحتجاب

تحليــل «در مقالــة  )۱۳۸۹( احمــدي حــدادي و زمــان. انــدنظريــات يونــگ تحليــل كــرده
؛ كهن تصـوير  «در مقالـة   )۱۳۸۸(و حـدادي و ذوالفقـاري   » الگويي داستان پادشاه و كنيز

 الگـويي يونـگ   نقد كهن» الگوي خورشيد در ناخودآگاه قومي خاقاني و نظامياستعاري كهن
 الگوها در شـعر كالسـيك   به تحليل كاركرد كهن )۱۳۸۸(حري . اندرا مبناي تحليل قرار داده

شناسـي بـه    رويكرد جامعه«در مقالة ) ۱۳۸۷(است و داودي مقدم معاصر فارسي پرداخته و
  .استشناختي آثار ترقي را هم بيان كرده وجوه روان» آثار گلي ترقي

  
  »ديگر جايي« در داستان الگو نمادهاي كهن -۲

الگو از مـن، ناخودآگـاه شخصـي و ناخودآگـاه جمعـي شـكل        از نظر يونگ نمادهاي كهن
ها و شهودها و افكـاري اسـت كـه از     ناخودآگاه فردي شامل ادراكات، احساس. استگرفته

 تـرين اليـة روان   روند؛ امـا در ژرف  شوند و به حوزة ناخودآگاهي مي حوزة آگاهي خارج مي
: هـا در آن سـهيم هسـتند    شود و همة انسـان  خودآگاهي وجود دارد كه به ارث برده مينا

گيـرد   اي منشـأ مـي   ناخودآگاه جمعي از منبع كامالً ناشناخته محتويات. ناخودآگاه جمعي
اي بـودن   اسطوره ٬ويژگي اين محتويات«. توان آن را به تجارب شخصي نسبت داد كه نمي

بخصوصي نيست، بلكه مختص نـوع انسـان در كـل     آن است و مختص به ذهن يا شخصِ
؛، ( »است ودآگاه جمعي است كـه يونـگ   الگوها نيز نماد و ميراث ناخ كهن ).۵۱: ۱۳۸۶استو

  : است  گفتهدر تعريف آن 
هـاي پريـان در ادبيـات جهـان     تصوير صورت مثالي ناشي از مشاهدة مكرر مثالً اساطير و قصه

هـا را در   مـا ايـن نقـش   . شـوند  جا ظـاهر مـي   هاي معين هستند و در همهاست كه داراي نقش
اين تصاوير . كنند بينيم كه امروز زندگي مي ميها و اوهام افرادي  رؤياها، هذيان ها، پردازي خيال

ايـن  ... خـوانم  هاي كالسيك همان چيزي است كه من آن را تصورات مثالي مـي  و تداعي معني
يونـگ،  (» سـازند كننـد و مفتونمـان مـي   دهند، بر ما نفـوذ مـي   تأثير قرار ميصورات ما را تحتت

۱۳۷۱ :۴۰۶ -۴۰۵.(  
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در ايـن داسـتان راوي و   . اسـت » جايي ديگـر «عة آخرين داستان مجمو
مخاطب بعد از خوانش پنج داستان، در انتظار جايي ديگر يا به عبـارتي سـرزمين موعـود    

آنهـا  . شـود آذر آغـاز مـي   شخص از زندگي اميرعلي و ملـك 
اي دارند، اما شبي موجود خيالي و مـوذي   ظاهر زندگي آرام و عاشقانه

، ايـن موجـود خيـالي   . كنـد شـدت او را آشـفته مـي    شود و بـه 
زند كـه عامـلِ جـدايي عـاطفي ايـن دو      رقم مي آذر حوادثي را در زندگي اميرعلي و ملك

؛ مي گـردد و در   مـاه برمـي   او بعد از چنـد . كنداطالع خانه را تر
است و براي زندگي بـا پسـرانش بـه خـارج از      يابد كه همسرش جدايي از او را برگزيده

اي اسـت كـه اميرعلـي را بـه سـمت پيونـد بـا        مرگ مادر آخرين حادثه
درنهايت اميرعلـي بـه   . دهد احساسات و عواطف خويش و به معنايي تولد دوباره سوق مي

اساسـاً رونـد    .رسـد براي كشف ناخودآگاهش مـي   دغدغهعني سفر بي
بررسي داستان از خودآگاه اميرعلي آغـاز و  . رود الگو پيش مي

ناخودآگـاه فـردي و درنهايـت     ٬الگوي آنيما و آنيموس، نقاب، سايه
  :شوند شود كه طبق نمودار زير تحليل ميناخوداگاه جمعي و تولد دوباره پرداخته مي

  

) اگـو (طبق نظر يونگ، خود يك راهنماي دروني و متمايز از شخصيت خودآگـاه و مـن   
شـود  اي است كه باعث بسط دايم و بلوغ شخصـيتي مـي  

۱٥۰   
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آخرين داستان مجمو» جايي ديگر«    
مخاطب بعد از خوانش پنج داستان، در انتظار جايي ديگر يا به عبـارتي سـرزمين موعـود    

شخص از زندگي اميرعلي و ملـك  داستان با روايت سوم .هستند
ظاهر زندگي آرام و عاشقانه كه بهزوجي هستند 

شود و بـه  متولد مي اميرعليدر ذهن 
حوادثي را در زندگي اميرعلي و ملك

؛ مي اميرعلي بي. عاشق است اطالع خانه را تر
يابد كه همسرش جدايي از او را برگزيدهمي

مرگ مادر آخرين حادثه. استكشور رفته
احساسات و عواطف خويش و به معنايي تولد دوباره سوق مي

عني سفر بياش، ي آرزوي ديرينه
الگو پيش مي اين داستان با نمادهاي كهن

الگوي آنيما و آنيموس، نقاب، سايهسپس به مباحث كهن
ناخوداگاه جمعي و تولد دوباره پرداخته مي

 

  
  الگوي خود كهن - ۲-۱

طبق نظر يونگ، خود يك راهنماي دروني و متمايز از شخصيت خودآگـاه و مـن   
اي است كه باعث بسط دايم و بلوغ شخصـيتي مـي  كننده خود مركز تنظيم. است
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سـالگي     سه  و  شخصيت اصلي يا خودآگاه اميرعلي در سن پنجاه ).۲۴۴: ۱۳۸۴، فون فرانتس(
داشـتني   شخصيتي دوسـت . راه، مطيع و عاشق است او مردي آرام، سربه: از اين قرار است

تحصـيالتش را در خـارج    براي همسرش و رئيس شركت واردات نـخ و قرقـره اسـت كـه    
  :دردسري دارد كه آرزوي هركس است گذرانده و زندگي بي

. داند كه سر ساعت هشت بايد پشت ميز كارش باشـد  و مي... خواب است ي خوشرعلي مردامي
پـيش از صـبحانه بـه    . انـد  يا نوشته، استرا با حروف قرمز توي مغزش نوشته» بايد«بايد و اين 

. كند و باز هم به اصرار و تشويق او، مراقب وزن و زيبايي اندامش اسـت  تشويق زنش ورزش مي
ها دورش  زن. نمايد اش ميتر از سن واقعي سال جوان كم بيست ست و دستااي  قيافه مرد خوش

   .)۱۷۳: ۱۳۸۷ترقي، ( ...كند اما خيالش راحت استهاي كوچك ميپلكند و زنش حسادتمي

او گمـان   .اين من يا خودآگاه، بسيار از شخصيت اصلي يـا خـود اميرعلـي فاصـله دارد        
شخصـيتي   اميرعلـي مـنِ اصـلي   كـه   شخصيت اصلي اوست، درحاليكند اين خودآگاه  مي

ي داسـتان  راو. اش دارد سه سالگي  و  ه تر از پنجا حساس و ساده است كه آرزوهايي متفاوت
  :اميرعلي را چنين تشريح كند» خود«درصدد است كه 

بـه  ، هـا  آدم هـايش بـا  به رابطـه ، و با نگريستن به او، اميرعلي واقعي را، خواهم او را بشناسممي
به نقابي كه روي صورت و كالهي كه ، اش هاي پنهاني و سكوت لجوجانه خشم، جنگ و گريزها

چيـز   ،اشهاي شخصيت و گذشـته  با جدا كردن پيچ و مهره، گذاشتسر خودش و ديگران مي
  ).۱۷۲: همان(... كنم اي كشفتازه

شناختي كـه از دوران كـودكي   راوي جهت توجيه ذهن مخاطب، خودآگاه اميرعلي را، با     
  :دهد است، به اين صورت شرح ميدر مورد او داشته
بـرادران ابـدي    شـب روشـني بـود و هفـت    . ها ايسـتاد  رفت توي حياط و پشت درخت اميرعلي

كـرد و كسـي پشـت     كسي ته سرش آوازي قديمي را زمزمه مي. كننده داشتند درخشش خيره
جايي خوانده بود كه انسان از اجرام فلكي زاده شـده و  . هاي دور بود هايش خيره به آسمان پلك

ن بـه  هوا بودنش از عشق به آسمان و خيره شد سربه... ها هستند اقمار آسماني اقوام اولية انسان
خواسـت سـر از    گنجيـد و دلـش مـي    وسعت آسمان در مغزش نمي. آمد هاي كيهاني مي حادثه

كـرد   طوري رفتار مي. هاي متفكر بزرگ آدم، داشت ها را بزرگ نگاه آدم... رازهاي ناممكن درآورد
در ... فهميم و شعور چنداني نداريم هاي مهم او را نمي حرف... پسرهاي معتبر كوچه، كه انگار ما

نقشـة دنيـا را بـه ديـوار     . كرد خودش بود و در اين عالم سفر به اطراف و اكناف جهان ميعالم 
سـفري   هـم ، مادرش هميشه با او بـود ... اي سفر بودراهنم اميرعلي... كوچك اتاقش كوبيده بود

سـفرهاي  ، برد و اين شرط مهم سـفرش بـود   رفت او را هم با خودش مي هرجا مي، جدانشدني
  ).۱۸۳- ۱۸۴: همان( اش خيالي
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نايـافتني و خواهـان    دهد كه او شخصـيتي دسـت   توصيف شخصيت اميرعلي نشان مي    
تمـام  . را اسير در انديشه يا مكاني كند، بيزار استآزادي است كه از هر قيد و بندي كه او 

هـاي   كرانـه  سـفر بـه بـي   ، استشده دوران كودكي اميرعلي در خياالت و آرزوي سفر طي 
اي  تـر از نقشـه   نقشة جهان وسـيع در روان اميرعلي . جهان با شهرها و كشورهاي ديگرش

ديگر يا به عبارتي جايي ديگـر  او به دنبال سرزميني . استاست كه بر ديوار اتاقش كوبيده
ونشـان   نـام  هاي بي جنگل، نايافته او راهنماي سفرهاي دروني خويش به كرات دست. است

اين سفرهاي خيـالي، مـادر    سفر او در اي كوچك در اطراف خود است و تنها هم يا دهكده
 آذر ملـك اي بـا  اميرعلي با چنين آرزوهاي گسـترده . گذارد گاه تنهايش نمي اوست كه هيچ

تـا اينكـه در دورة كمـال و     اي دارنـد،  اسـت و زنـدگي ظـاهراً آرام و عاشـقانه    ازدواج كرده
شـود كـه راوي در شـروع     به بيماري مرموزي در خيالش دچار مي ،پختگي شخصيت فرد

شبي كه اميرعلي با موجـودي مرمـوز   . استداستان، تاريخ و ساعت دقيق آن را بيان كرده
  :است دومي زنده شده د و به تعبير راوي، گويي اميرعليشو و نامرئي آشنا مي

 آن سـاية ، از آن مهماني كذايي و ظهور آن موجـود مرمـوز  ، كنم از آن شب خاص شروع مي
  ). ۱۷۲: همان( ...آن اميرعلي دوم، نامرئي

  
  الگوي آنيما و آنيموس كهن -۲-۲

اغلب در رؤياها، خلسـات و  جان مظهر طبيعت زنانه در روح مردان است كه آنيما يا مادينه
آنيموس عصارة همة تجـارب از مـرد در ميـراث روانـي      .كندهاي هنري تجلي ميآفرينش

تجسم عنصر نرينه در ناخودآگاه زن همانند عنصر مادينـه  «از ديدگاه يونگ . يك زن است
اي علنـي و بـا پافشـاري دسـت بـه       گونه كه زني به هنگامي. هاي مثبت و منفي دارد جنبه

بـار اعتقـادات خـود را     كوشد با برخوردهـاي خشـونت   زند يا مي يج اعتقادات مردانه ميترو
 ).۲۸۵: ۱۳۸۴، فـون فـرانتس  ( »سـازد  مردانة نهفتة خود را برمال مـي   آساني روان به .بيان كند

دار امـوري شـود كـه     شود زن در مواقع ضروري بتواند عهده عنصر مردانه در زن باعث مي
پدر نخستين ناقـل تصـوير آنيمـوس بـراي دختربچـه اسـت،       . گردد ويژة مردان تلقي مي

  ).۴۱: ۱۳۸۱فدايي، ( گيرد گونه كه عنصر مادينة مرد از مادر شكل مي همان
قـدر اثرگـذار و قدرتمنـد اسـت كـه       زن اثيري و پنهان در روانش، آن اميرعلي،آنيماي     

اش را بـه هـم بريـزد و او را بـه     توانسته قدرت مردانـة او را تسـخير كنـد، تعـادل روحـي     
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مـادر از اهميـت    ،در روان مـرد  .شخصيتي مبدل سازد كه قـدرت آن زن خواسـتار اسـت   
بخشـد و باعـث    چون به زن موجود در روان مرد تعـادل مـي  ، اي برخوردار است العاده فوق

. كـرد  نقش اين زن را مادر اميرعلي در كودكي ايفا مي. شود گيري شخصيت مرد مي شكل
كـرد و مـادر تنهـا     در دوران كودكي با افكار و شخصيت مادرش احسـاس آرامـش مـي   او 

از خـاطرات كـودكي و   آنگـاه كـه راوي   . انگيـز او بـود   بخشِ روان و رؤياهاي خيـال  تعادل
رسـد كـه اعتـراف     اي در ذهـن او مـي   بـه نقطـه  ، گويد سفرهاي خيالي اميرعلي سخن مي

  :كند مي
، امـا مـادرش هميشـه بـا او بـود      ]اميرعلـي ] .ولـم كـرد  . و ترسو هسـتم  سفري محتاط من هم

، بـرد و ايـن شـرط مهـم سـفرش بـود       رفت او را هم با خود مي هرجا مي. سفري جدانشدني هم
  ).۱۸۴: ۱۳۸۷ترقي، ( اش سفرهاي خيالي

در دوران كودكي و قبل از ازدواج، مادر اميرعلي بـا شـناخت شخصـيت و آرزوهـاي او         
امـا زمـاني كـه    ، دوگانگي شخصيت و عدم تعادل روحي محافظت كندتوانسته بود او را از 

اوضاع و احوال شخصيت او كامالً متفـاوت و متضـاد بـا دوران     آذر ازدواج كرد، وي با ملك
  .اش شد كودكي

آنيمـوس  (اش  با قـدرت مردانـه  او . آذر جايگزين زن اثيري يا آنيماي اميرعلي شد ملك    
هـا او را از تمـام خـاطرات و     شخصيت اميرعلي شـود و سـال  توانست مالك ذهن و ) قوي

اقـع روان و شخصـيت   درو. اش دور كند و شخصـيتي جديـد از او بسـازد    رؤياهاي كودكي
آذر بر تمـام سـاحت زنـدگي او سـايه      كند كه قدرت ملك قدر ضعيف عمل مي اميرعلي آن

  .افكند مي
توانـد  يار قدرتمند و مؤثر است و ميآذر، مرد پنهان و اثيري روان، نيز بس آنيموس ملك    

آذر  مــرد درون ملــك. كلــي تغييــر دهــد و شخصــيتي جديــد بســازد  شخصــيت او را بــه
از او زني بسـازد كـه بـا    آذر تأثير گذارد و  ملك  ها و افكار و شخصيت است بر كنش توانسته

ايـن قـدرت اثيـري و     او. اش توانايي انجـام بسـياري از امـور مردانـه را دارد     قدرت مردانه
  .استاش به ارث برده اش را از پدر و خاندان اجدادي مردانه

آذر را بـا هـم    و آنيمـوس ملـك   اميرعلـي آشكارا در دو بند آغاز داستان، آنيمـاي   راوي    
الگـوي آنيمـوس در ناخودآگـاه     كهـن . دهد كند و دقيقاً در برابر يكديگر قرار مي قياس مي

  :است تجلي يافتهآذر به اين شكل  ملك
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پيش از حرف زدن . اندازه و ميزان چيزها دستش است. آذر زني دورانديش و عاقل است ملك
آيد و بلد نيسـت از تـه دل    كار مي به نظر سرد و محافظه. كند و حواسش جمع است فكر مي

هـاي   كند تسليم خواسـته  گيرد و جرأت نمي جلو خودش را مي. بخنداند ابخندد يا ديگران ر
ـ مثل دراز كـردن پـايي كـه بـه      جسماني ةـ نيازهاي ساد هاي بدنش يا خواسته. دلش شود

، بدن و فكرهايش متصـل بـه دوهـزار قـانون اسـت     . ... ولو شدن توي صندلي و، خواب رفته
تواند به شوهرش بگويد  حتي نمي. سواس و ترسدوهزار و. دوهزار مالحظه و احتياط و ترديد

اي ممنوع و مطرود در مغز محتاط اوست  كلمه» جنون«. دارد شدوستكه او را تا حد جنون 
  ).۱۷۶: همان( است  و غروري موروثي دست و پايش را بسته

 :الگوي آنيما در ناخودآگاه اميرعلي نيز به اين شكل است كهن
. اهل حسـاب وكتـاب نيسـت   ، اش رفته كار و شسته برخالف ظاهر مالحظه، برعكس، اميرعلي

آورد، سـر از   وحشي است و اگـر ولـش كننـد سـر از كـوه و كـوير درمـي       جاي روحش يك 
هاي آفريقا يا نزديك بـه   هايش را در جنگل اگر استخوان. شهرهاي ناشناخته و قبايل ابتدايي

اي فضـايي بـه مـاه يـا      اگر بشنوم كه با سـفينه . تعجب نخواهم كرد، قطب شمال پيدا كنند
هر كـاري  ، ظاهر آرام و خاموش از اين مرد به. كرد نخواهم حيرت، اي دورتر سفر كرده ستاره
  ).۱۷۷: همان( بايد مدام سيخش زد و مهارش كرد. هر نوع ديوانگي، آيد برمي

هاي خلقي و شخصيتي آن است كه دو موجود كـامالً   هنر گلي ترقي در نمايش ويژگي    
الگـوي آنيمـا    طور مشخص از لحاظ شخصيتي در حوزة كهن متفاوت، زن و مردي را كه به

آنكـه از روح و   هـا، بـي   دهـد كـه سـال   و آنيموس متضاد هستند، در كنار يكديگر قرار مي
  .كنندانديشه ديگري خبردار باشند، ظاهراً در صلح و آرامش باهم زندگي مي

اسـت كـه ماننـد دو قطـب متضـاد       تضاد آنيما و آنيموس اين دو شخصيت باعث شـده     
زن قدرتمنـد درون  . هاي بسيار در كنار هم زنـدگي كننـد   لربا يكديگر را جذب و سا آهن

گـردد، بـه    شود و رابطة زناشويي اين دو عكـس مـي   آذر مي اميرعلي، اسيرِ مرد درون ملك
اين دليل كه اين زن و شوهر تعادل روانـي سـالمي ندارنـد و دوگـانگي درونـي ذهنشـان       

طور كامل اختيار زندگي، كار و  به آنيماي اميرعلي. است به تعادل و يگانگي برسدنتوانسته
تواند نـام اميرعلـي را تغييـر     است، تا آنجاكه وي ميآذر سپرده فرزندان را به آنيموس ملك

قـدر در دوران كـودكي بـه     شخصـيت اميرعلـي آن  . دهد و در مورد شغلش تصميم بگيرد
او با آنيموس دهد و آذر مي است كه بعد از ازدواج اين نقش را به ملك مادرش وابسته بوده

  :تواند اميرعلي را چون كودكي كنترل كند ها مي محكم و استوارش سال
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گذاشـت تـا شـوهر كـودكش در      مي. كرد هاي صبور و عاقلي بود كه پيله نمي آذر از آن زن ملك
كي بهتر و . ارداش را با او در ميان بگذسر حرف را بازكند و ناراحتي و گرفتاري، فرصت مناسب

نيمة مهم آن را؟ مگر نه ، مگر نه اينكه نيمي از اسم خودش را به او بخشيده بود، او تر از مهربان
 قلـب و مغـز و فكرهـايش؟   ، مثل دسـت و پـايش  ، اي حياتي از وجود او بود آهو تكه  اينكه ملك

  ). ۱۸۵: همان(
  
  الگوي نقاب  كهن -۲-۳

كـه بـراي خـود    افـرادي  . كنند هستند تصويري است كه شخص و ديگران فكر مي«نقاب 
انـد، در مقابـل از هيجـان عـاطفي بيمارگونـه رنـج       نقابي با امتيازات بيش از حـد آفريـده  

نقاب، نماي بيروني و شخصيتي است كه شخص با آن  ).۲۸۱ و ۲۷۹: ۱۳۸۷يونـگ،  (» برند مي
  ).۸۹: ۱۳۵۶: فوردهام(كند شود و به آن تظاهر مي گر مي در اجتماع جلوه

  
  ناخودآگاه اميرعلينقاب در  -۳-۱- ۲

 هـاي  آذر تمام روحيات و آرمـان  اميرعلي در داستان شخصيتي است كه بعد از ازدواج با ملك
كند و با صورتك و ظـاهر مـوقري كـه همسـرش از او انتظـار دارد در       خود را فراموش مي

هـا و آرزوهـايش    شـود كـه همسـرش در آرمـان     اميرعلي همان مي. شود اجتماع ظاهر مي
  :دهد راوي در شروع داستان، نقاب اميرعلي را چنين شرح مي. استگرفته مي سراغ او را

هري مطيع، معـاون شـركتي   زندگي از او آدمي آرام و معقول ساخته بود، مردي متمدن، شو
  ).۱۷۱: ۱۳۸۷ترقي، (هاي الزم و دادوستدهاي متداول  اهل سازش معتبر،

دانستند او با نقـاب مـوقر و متمـدن     مي اما كساني كه از كودكي با اميرعلي آشنا بودند،
  :شناختند شان مي مدرن، آن اميرعلي نيست كه آنها در خاطره

كـه در پـس ظـاهر مقبـول و معقـول او       دانسـتم  شـناختم، مـي   من كه او را از دوران قديم مي
  ).۱۷۴: همان(اميرعلي ديگري پنهان است، محبوس در ژرفاي خاموش درون، منتظر گريز 

زنـد و   كند، نقـاب مـي   آذر ازدواج مي هاي بسياري، از آن زمان كه با ملك سالاميرعلي     
كند و اين رؤياهـا در   شود كه تمام رؤياهاي خود را فراموش مي قدر با نقابش عجين مي آن

بدون هـيچ آزادي و  او  .آنكه خود خبر داشته باشد شوند، بي ناخودآگاه فردي او ذخيره مي
ر برابر او هميشـه تـرجيح   شود و د هاي همسرش مي خواسته اظهار نظري، مطيع و مغلوب

شـان حاضـر نبـود     ترين لحظـات زنـدگي   اميرعلي حتي در خصوصي. دهد ساكت باشد مي
  :رو شود اش با همسرش روبه اي با خود اصلي صورتك خود را كنار بزند و لحظه
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. ش حـرف بزننـد  شب بيدارش كنند و باهـا  خوابي است و دوست ندارد نيمه اميرعلي آدم خوش
. گويـد  امـا نمـي  ، »صبر كن تا فـردا صـبح  . خانم جان، ولم كن و بگذار بخوابم«: تواند بگويد مي

عزيـزم  «خصـوص گفـتنِ    ـ به داند كه حرف زدن مي. شايد زيادي مهربان است يا حوصله ندارد
تعبيـر  هاي خطرناكي است كه هزارجور تفسير و  ـ از آن گفته» خواهم بخوابم مزاحمم نشو، مي

 ).۱۷۴: همان(ارزد  به دنبال دارد و به دردسرش نمي

شـود و   پنهـان مـي   اسـت، سـاخته آذر براي او  قدر در پس نقابي كه ملك اميرعلي آن    
كنـد   را عوض مـي  اوآذر اسم  عجين سازد كه حتي ملك با آنكند روح خود را  سعي مي

  :را ابراز كند شجرأت ندارد مخالفت او با وجود مخالفت كامل با اين موضوع،و 
روي او » اشـكاني  -هخامنشـي «ل يدوست دارد اسمي اص. آذر عاشق ايران باستان است ملك

اسم خودش را دوست دارد و آن را بخشي . هاي باستاني آشنا نيست بگذارد و اميرعلي با اسم
... قـدش  بلنـدي مثل رنگ پوسـت و  . داند، مثل تاريخ تولدش از بدن و روح و سرنوشتش مي

را از هم جدا كنند و او را بـه يكـي از ايـن دو اسـم     » علي«و » امير«كه دوست ندارد  حتي
هاي مظلوم شوهرش شبيه به آهوست و  بيند كه صورت معصوم و چشم آذر مي ملك... بنامند

و او را جزئـي   - مهـم  ةنيمـ  -بخشـد  نيمي از اسم خودش را به او مي. نامد آهو مي او را ملك
 ).۱۷۵: همان(كند  اش مي نامه مطلق از شجره

است كه من اصلي او قدر مبهوت و تسليم نظريات و افكار همسرش شده اميرعلي آن    
اي اسـت تـا خـود را     منتظـر جرقـه   و البتهاي پنهان شده  پيشه در نقاب ساختگي عاشق

اسـت و  همسـرش نشـان داده  را به تمـام فاميـل     پيشه اميرعلي نقاب عاشق. نشان دهد
مردي است كه هـر زنـي در    ،آهو با نقاب ملك او،اند كه  هاي ظاهربين باور كرده انديشه

  :كند زندگي خود آرزو مي
ديگران معتقدنـد  . دهد خندد و از خودش ابتكار عمل نشان نمي هاي زنش مي اميرعلي به حرف

اما من كه او را مثل كف دسـتم  كه سرسپردگي اميرعلي از شدت عالقه و عشق به زنش است، 
دار متولـد شـده و موجـود     اي دنبالـه  دانـم كـه اميرعلـي، هنگـام عبـور سـتاره       شناسم، مي مي

دانـم كـه حوصـلة مخالفـت بـا       مـي ... متعلـق بـه كسـي نيسـت    . نيافتني و فرّاري اسـت  دست
ر و مـثالً، كـا  . دهـد تـا دسـت از سـرش بردارنـد      هاي زنش را ندارد و زود رضايت مـي  خواسته

آذر انتخاب كرده و نشستن پشت ميز شـركتي تجـاري، بـراي آدم حسـاس و      اش را ملك حرفه
تفـاوت   كند چون تنبـل و بـي   است، اما تحمل ميآور و كشنده پردازي چون اميرعلي مالل خيال

اش بـه اختيـار خـودش بـود،      اگر انتخـاب حرفـه  . دهد برايش تصميم بگيرند شده و ترجيح مي
 ).۱۷۹: همان(شد و همان بهتر كه نشد  منجم مي
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اش خبـر دارد و بـا    نكتة جالب در شخصيت اميرعلي اين است كه او از نقاب سـاختگي     
تواند مانند همسـرش   با اين نقاب عجين شود، توان آن را ندارد و نميكند  اينكه سعي مي

رود  آذر به نماز جمعه مـي  وقتي با برادرهاي ملك. و برادران او، به آنچه نيست، تظاهر كند
و مجبور است مانند ديگران تظاهر كند، از شخصيت سـاختگي و اعمـالش كالفـه و آزرده    

است كه تـوان مبـارزه را نـدارد و    قدر خودباخته شده اما او اهل مبارزه نيست، آن. شود مي
  :شود زود خسته مي

بـه  . هايش از روي اجبار اسـت، از روي تـرس و حسـاب    داند كه نصف بيشتر حرف اميرعلي مي
اي  كننـد و چـاره   ها از روي اجبار كـار مـي   كند اعتقاد ندارد، ولي خب، بيشتر آدم كاري كه مي

سياسـت، تجـارت، حتـي    : كننـده اسـت   هايش قـانع  د و حرفكن آذر نصيحتش مي ملك. ندارند
فهمـي عزيـزم؟ عزيـزم     مـي . آميـز  هـاي مصـلحت   هاي كوچك است، دروغ رفاقت مستلزم دروغ

. آيـد  كننـده بـدش مـي    هاي خسته از جرّ و بحث و كشمكش. كند ولي مخالفت نمي. فهمد نمي
اميرعلي توان مبـارزه يـا   ... تاش تيز اس زند و هوش زنانه آذر هنگام بحث تندتند حرف مي ملك

  ).۱۸۷: همان(شود  حوصلة مخالفت با او را ندارد و تسليم مي

بـرد و از   بـه نقـاب خـود پنـاه مـي      دائـم اش  حال اميرعلي در تمام طول زندگيهر به    
زند و در ظاهر آن  اميرعلي در هر موقعيتي يك نقاب به صورت مي. كند فرار مي» خود«

  :كند نقاب مشكلش را در آن لحظه حل مي
. گـردد  كننده مي ظاهر قانع به دنبال توضيحي، به. كند در تمام مدت مغزش مثل ماشين كار مي

  ).۱۹۱: همان(وي ماجرا بگذارد اي جعل كند و سرپوش ر بايد قصه
 

  آذر در ناخودآگاه ملك نقاب -۳-۲- ۲
آذر زني با شخصيتي محكم و متين است كه هميشه سعي مي كنـد كنتـرل امـور را     ملك

در او ترسي موهوم وجود  .در دست بگيرد و مالكيت خود را به همة اطرافيانش اثبات كند
او چنان با نقـاب خـود عجـين شـده كـه      . كند دارد كه هميشه آن را از ديگران پنهان مي

اش در زير نقاب پنهـان شـده و گويـا هـيچ وجـودي از مـن واقعـي او بـاقي         اصلي »منِ«
توانـد كنتـرل    شود و مي او با نقاب زني عاقل و دورانديش در اجتماع ظاهر مي. است نمانده

ر بـه  آذ ملـك خصوصيات نقـاب  . هاي خود و ديگران را در دست بگيرد تمام افكار و انديشه
 :شرح زير است

 ؛ ـ نقاب غـرور و اعتمـاد بـه نفـس    ۳؛ ـ نقاب صبور۲؛ ـ نقاب زني عاقل و دورانديش۱
  .قدرتنقاب  -۴
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بـه   هـايش بـوده و بسـته    جا كردن نقاب اش در حال جابه آذر در تمام طول زندگي ملك    
توانسـته   او با هر نقاب مـي . استكرده هاي مختلف زندگي، نقابي جديد كشف مي موقعيت

هاي بسياري دست يازد و يا الاقل اين قدرت را بيابد كـه شخصـيت اصـلي يـا      به موفقيت
توانـد   درونش بسيار بيگانه است و اين مـي  »ودخ«آذر با  ملك .خود را سركوب كند» نِم«

وران احسـاس حقـارت درون او در د  . اش نشأت گيـرد  وران كودكياي دروني در د از عقده
حل و درماني براي اين احساس بيابد؛ به اين  گاه نتوانسته راه كودكي به وجود آمده و هيچ

هـا، زنـدگي    جـا كـردن نقـاب    كند و با جابه مي درون خود را سركوب  »نِم«دليل هميشه 
تواند زمينـة يـادگيري يـا ارثـي داشـته       آذر مي اين خصوصيت ملك. برد خود را به سر مي

يابـد، چنـين مشـكلي     او نيز كه بندهايي از داستان به او اختصـاص مـي   زيرا عموي باشد،
ــده    . دارد ــه عق ــار دارد ك ــدان قاج ــة خان ــت حقيران ــه در شكس ــكل ريش ــن مش ــا و  اي ه
  . استناخودآگاه فردي نوادگانش تأثير گذاشتهچنين در  هايش اين مانده پس
پرسـونا و شخصـيت   آذر هميشه در حال فـرار از واقعيـت اسـت و حـوادث را بـا       ملك    

شـب اميرعلـي محكـم بـا      نمونه وقتـي نيمـه  براي . كند ساختگي خود تحليل و تفسير مي
  :كند گونه تصور ميكوبد، ماجرا را اين دست بر سر او مي

رسد كـه   و به نظرش مي» !جاي سر خودش گرفته سر من را به«: گويد با خودش مي ]آذر ملك[
چنان متعلـق بـه اوسـت كـه گـويي خـود        اين مرد آن. دارداين اشتباه مفهوم و دليلي عاشقانه 

تـوان   حتي مي. اين جمله، به نظر او، مفهومي سخت عاشقانه دارد. اوست و وجودي مجزا ندارد
آذر  با اين تصور فريبنده و شيرين است كـه ملـك  . محو شدن در ديگري. گفت مفهومي عرفاني

صـدا و آرامـي كـه منحصـر بـه زنـان        هاي بـي  خوابخوابد، از آن  بندد و مي هايش را مي چشم
  ).۱۹۳: همان(خوشبخت است 

شناسد، راوي يا همـان دوسـت كـودكي اميرعلـي     آذر واقعي را مي تنها كسي كه ملك    
آذر  چيزدان اسـت و ملـك   اين راوي از نوع راويان همه. كند را روايت مي است كه داستان 

  :نداردگذاري  در مقابل او توان نقاب
بـرد،   گويد، به همه، به من، و از اين اعتراف لذت مـي  خودش مي. آذر عاشق اين مرد است ملك

لذتي كه همراه با تشويش و دلهره است، همراه با اضطرابي خاموش، پنهان پشت لبخند فاتح و 
را بيشـتر   اصرار عجيبي دارد كه به من بفهماند و بقبوالند كه اميرعلي. آرامش ظاهري صدايش

به صورتم نگاه . قبول. حرفي ندارم. شه، بيشتر از روز اول، بيشتر از تمام دنيا دوست دارداز همي
دانـد كـه مـن صـورتش را      مي. ترين موج ترديد در نگاهم وحشت دارد كند چون از كوچك نمي
شناسـم،   مي هاي متعدد هاي گوناگونش را، مخفي پشت نقاب بينم و چهره اليه تا انتها مي به اليه
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رنگ با مـداد سـياه تـا آن آرايـش      مرحله، از اولين طرح كم به  ريخ تابلويي رنگين، مرحلهمثل تا
  ).۱۷۴- ۱۷۵: همان(ظاهر كامل، اما هميشه ناتمام  نهايي، به

  
  الگوي سايه در ناخودآگاه ملك آذر كهن - ۴- ۲

شده و اكثراً پسـت   سايه آن شخصيت پنهان، سركوب«. سايه قسمت پست شخصيت است
گردد و تمـامي   اش به قلمرو اجداد حيواني ما بازمي هاي نهايي گناهكاري است كه شاخهو 

سايه خصوصيات خـوبي نيـز دارد، ماننـد    . گيرد مي وجه تاريخي ضمير ناخودآگاه را در بر
يونـگ،  (» ...بينانـه، نيروهـاي خالقيـت و    هاي مناسب، فراسـت واقـع   غرايز طبيعي، واكنش

جـاي آنكـه آنهـا را در خـود      هـايي اسـت كـه فـرد بـه      ودفريبيسايه تمام خ. )۴۰۵: ۱۳۷۱
فرافكنـي   ،دهد و بـه عبـارتي   شناسايي كند و درصدد رفع آنها برآيد، به ديگران نسبت مي

زننـد، بسـيار بيشـتر از افـراد ديگـر از       هاي متعدد بر چهره مي اشخاصي كه نقاب. كندمي
. هراسـد  داستان از صفات ساية خود ميآذر در اين  ملك. ترسند هاي ساية خود مي وسوسه

گاه اين صفات را در مـورد   ترس و وحشتي موروثي در روح و روان او ريشه دارد كه او هيچ
ظـاهر آرام اميرعلـي و    وقتـي زنـدگي بـه   . پذيرد و هميشه درصدد انكار آنهاست خود نمي

دهنـد   شان مييكي ن آذر خود را يكي صفات ساية ملك رسد، آذر به مرحلة بحراني مي ملك
هـايش را بـر چهـره زده     يك نقاب به كند به همان شكل كه يك اش را مجبور مي و او سايه

بـار   هنگامي كه رفتارهـاي اميرعلـي بـراي اولـين    . يك از صورتش بردارد به بود، آنها را يك
شـود كـه تمـام     مي قدر مضطرب و نگران آذر آن آيد، ملك به خانه ميدير كند و  تغيير مي

  :كند كرد، تجربه مي را كه هميشه انكار ميصفاتي 
هاي مبهمي كـه خـارج از دايـرة اثبـات و اسـتدالل       هاي غيرمنطقي، از رابطه آذر از حادثه ملك

. هـا بـود   اي از انتخـاب  هر اتفاق علتي علمي و عقالني داشت و زندگي مجموعه. بودند، بيزار بود
كـرد، منـافعش را    جلوي پـايش را نگـاه مـي   گرفت،  د كه سرش را باال ميانسان موفق كسي بو

  ).۲۲۱: ۱۳۸۷ترقي، (. ..گذاشت و داد، چيزها را در جاي درستشان مي تشخيص مي

شكسته اسـت و ديگـران    و اين احساس كه دل آذر از شكست و تسليم بيزار بود ملك    
تغييـر  ( اصلي داسـتان  ةحادثبعد از رخداد  .آزرد بسيار او را مي برايش دل مي سوزانند،

كرد كه آيا واقعاً عاشق اميرعلي بوده يا تصـميم   به اين موضوع فكر مي) اخالق اميرعلي
اسـت از   توانسته يا به اين دليل اميرعلي را انتخاب كرده كه مي ،است اي گرفته زده شتاب

  :او شخصيتي بسازد كه عاشقش شود
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راستي عاشق او شده بود يا از  بهآيا . اش بود دة زندگيز شايد انتخاب اميرعلي تنها تصميم شتاب
. محال بود. كرد شد و اعتراف به اشتباه نمي آذر تسليم شكست نمي لج من بود؟ هرچه بود ملك

دوخت تا ثابت كنـد   زمين و زمان را به هم مي. رفت راهي را كه انتخاب كرده بود تا آخرش مي
هـايش از اميرعلـي    خواسـته بود موجودي مطابق ميـل و  تصميم گرفته . استكه حق با او بوده

تـر از   آذر تحقيـري بـزرگ   ملك... ساله، شوخي نبود موفقيتي بيست. بسازد و موفق هم شده بود
  .)۲۲۲: همان( جنگيد شكست را قبول نداشت و مي. شناخت غم و غصه و ناخوشي نمي

 هـا  نشآذر دچار شك و ترديد و مرتكب كـ  به دليل رفتارهاي پنهاني و مرموز اميرعلي، ملك    
يعني با صفات سـاية خـود كـه هميشـه      شود كه از زني چون او بعيد بود؛ و رفتارهايي مي
آذر آن را  حسادت زنانـه از رفتارهـايي بـود كـه ملـك     . شود رو مي كرد، روبه آنها را انكار مي

  :شود او دچار حسادت مي، هاي مرموز اميرعلي كرد، اما به خاطر كنش پنهان و انكار مي
. كـرد  قلـبش چسـبيده بـود و از خـونش تغذيـه مـي       ةزالويي گرسنه، به جدارحسادت مثل 

خودش . عجب خري بود. كردند آوردند و مغزش را تسخير مي فكرهاي سياه دوباره هجوم مي
 ).۲۳۹: همان( گفت  را مي

رود،  شـود روزي كـه بـه تعقيـب او مـي      اين حسادت و سوءظن به اميرعلي باعـث مـي      
خـود را نمايـان    پـيش شود صـفات سـاية او بيشـتر از     تصادف كند و اين حادثه باعث مي

  :سازند
 شنيد زني ديگر دست به چنـين اعمـالي   اگر مي. اين كارها از زن متين و معقولي چون او بعيد بود

هـاي   كرد كه او از اين طايفـه زن  داد و خدا را شكر مي ن ميير و تأسف تكازده، سرش را با تحق
؛ نيست كله احـوال  رفت و قـادر بـه تسـلط بـر      با خودش كلنجار مي. زد به خودش تشر مي. پو

  ).۲۴۰: همان( چرخيد اي سرگردان دور خودش مي ثبات نداشت و مثل جزيره. متغيرش نبود

د در نقـاب از خـود   هرآنچـه فـر  . نقاب و پرسونا اسـت صفات سايه دقيقاً عكس صفات     
كنـد تـا    گذارد، صفات ساية خود را انكار و پنهـان مـي   سازد و در اجتماع به نمايش مي مي

شود نقـاب فروبريـزد و صـفات سـايه، خـود را نشـان        اي در زندگي باعث مي اينكه حادثه
ش بـراي گريـز از   ا اصـلي » مـنِ «دهنـدة بـروز   تغييـر حالـت اميرعلـي كـه نشـان     . دهند
  :آذر خود را به نمايش گذارند شود صفات سايه ملك هاست، باعث مي نقاب

. خواسـت كسـي نگـاهش كنـد     نقاب زني خوشبخت و فاتح، از روي صورتش افتاده بود و نمـي 
دلـش  . چرخانـد  خـورد و رويـش را مـي    افتاد، يكه مي هربار كه چشمش در آينه به خودش مي

اگـر قـرار   . دانست مال خودش مي تا به حال او را. به همين سادگي. خواست اميرعلي بميرد مي
  ).۲۴۰: همان( بود كسي ديگر او را تصاحب كند، بهتر بود كه نباشد
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  الگوي ناخودآگاه فردي در اميرعلي كهن -۲-۵
  :كند مرموز اميرعلي آغاز مي بيماريداستان را با  ،شخص راوي سوم

توان تاريخ و ساعت دقيـق آن را تعيـين    يك شب، حتي ميدردسر اميرعلي از  زندگي آرام و بي
شب، به دليلي  جمعه، هفده مهرماه هزار و سيصد و هفتاد و هفت، يازده دقيقه بعد از نيمه: كرد

بيماري مرمـوز جسـماني ـ خميـازه پشـت خميـازه و        مجهول، شايد بتوان گفت به علت نوعي
) اميرعلي از سالمت كامل عقلي برخوردار بودگرچه (استفراغ ـ يا بروز يك جور آشفتگي رواني  

  ).۱۷۱: همان( از اين رو به آن رو شد
اين جمالت، اولين تكانة بروز ناخودآگاه فردي است كـه در آغـاز داسـتان بـه صـورت          

روانـي اميرعلـي،    -  در ادامه، با بيان خصوصـيات روحـي  . بيماري جسماني آشكار مي شود
  :دهد را چنين توضيح ميراوي علت اين بيماري جسماني 

در پس ظاهر مقبول و آرامِ او، اميرعلي ديگري پنهان است، محبوس در ژرفاي خـاموش درون،  
  ).همان( ...منتظر گريز

در يـك  . شودهاي ناخودآگاه فردي در روان اميرعلي از يك شب خاص شروع مي تكانه    
يـا بـه نقـل از راوي، سـاية     علـي و  مهماني كذايي و با ظهور موجودي مرموز در ذهن امير

دهـد كـه از زنـدگي     موجود نامرئي زمـاني خـود را نشـان مـي    . نامرئي يا آن اميرعلي دوم
 ظـاهر  هاست كه به است و او با نقاب مردي متمدن سالسال گذشته زناشويي اميرعلي بيست

ـ . ها نتوانسته با نقاب خود عجين شـود  اميرعلي در پس اين سال .زندگي آرامي دارد ين اول
دهـد و  هاي بروز ناخودآگاه فردي در يك مهماني رسمي است كه زنش ترتيـب مـي   نشانه

  :كشد درپي خميازه مي ، پياميرعلي بدون هيچ دليلي از ابتداي غروب تا وقت شام
نشدني، از ته دل و روده، همراه با كش و قوس بدن و ريزش آب  هاي بزرگ تمام دره  از آن دهان

كشيدن مثل ديو از مرد مؤدب و متمدني چون او بعيد بود، آن هـم   خميازهگونه  اين. ها از چشم
  ).۱۷۹: همان( ها پشت هم و وسط حرف مهمان

كلـي بيـرون خواهـد     اش بـه  كند محتويات روده و معده اميرعلي تهوع دارد و گمان مي    
درپـي   هـاي پـي  ريختن محتويات فكري نقاب دره نمادي از بيرون اين تهوع و دهان. ريخت

خواهد از آنها نجات يابـد و همـه را از درون اميرعلـي بيـرون      است كه حال ناخودآگاه مي
  . نمايد سازي رخ مي سال نقاب اولين نماد ناخودآگاه فردي اميرعلي كه بعد از بيست؛ بريزد

اوست كه به دنبـال   ةشد سركوب »نِم«ناخودآگاه فردي اميرعلي همان شخصيت يا     
رؤيا . رؤياست اميرعلي هم تداعيگر گيآلود حال خواب درعين. گردد مفري براي گريز مي
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اميرعلـي راهـي بـراي     »نِم«گويي روح يا  پناهگاهي براي فرار از واقعيت ظاهري است،
  . استهاي او يافته خودنمايي و فرار از نقاب

سـاختگي بـه   همـان تبـديل شخصـيت     كـه  ناخودآگاه فـردي  ةدومين نماد يا حمل    
   :دهدرخ ميمهماني  شبِ آخرِ است، دريند فرديت يا فرا» خود«

اي است  خوابي تجربة تازه بي. چرخد هايش مي سابقه توي روده آشوبه و اضطراب بي جور دل يك
در آن تـاريكي، در آن  ... زنـد  زخمي كوچك از درون نيشش مـي ... اندازد كه او را به وحشت مي

رسد كه دشمني نامرئي از پشت سر به او حمله  خوابي، به نظر اميرعلي مي آشفتگي ذهني و بي
  . )۱۸۵و ۱۸۸ :همان(است دهكر

كنـد دشـمن اوسـت،    است كه گمان مـي موجودي نامرئي در ذهن اميرعلي ظاهر شده    
  .كند مي سال نابود آذر را بعد از بيست چون زندگي آرام و ساختگي اميرعلي و ملك

اميرعلـي   ؛شـود  ناخودآگاه فردي نيز در همان شب نمايان مـي  ةسومين نماد يا حمل    
شـود كـه او    دهد و موجود نـامرئي باعـث مـي    اختيار اعضا و جوارح خود را از دست مي

  :كوبدبناخودآگاه با دست راستش بر سر همسرش 
دسـت راسـت او،   . افتـد  به دنبال اين عصبانيت و آشفتگي ذهني است كـه اتفـاق عجيبـي مـي    

اي خشك،  شود و، مثل شاخه آرام، بلند مي ديگر، آرام خود، انگار به فرمان كسي ناگهان و خودبه
؛، اين جسم خارجي، حركتي غريب كرد... ماند باالي سرش معلق مي بـاالتر  . اين دست مشكو

توي سر چرخيد و خارج از خواست و اردة او، مثل آوار . مكث كرد. خودش را عقب كشيد. رفت
 . )۱۸۹همان، ( عزيز و شكنندة زنش فرود آمد

هايش و رسـيدن   اوست كه براي نابودي نقاب» من«اين دست، همان اميرعلي اصلي و     
الگوي جايي ديگر كه نمادي از ناخودآگاه جمعي است، به اين شكل اظهـار وجـود    به كهن

عي اميرعلي اسـت، زيـرا   آذر اولين موجودي است كه درصدد نابودي من واقملك. كند مي
اين دست، نمادي از ناخودآگاه فردي و خـود اسـت   . استرا براي او آفريده  بيشترين نقاب

   .نجات دهد) هايش نقاب(اش  كه به كمك اميرعلي شتافته تا او را از دشمن واقعي
- هاي نقـابش نمـي   مدتي پس از تولد اين موجود نامرئي، اميرعلي ديگر تن به خواسته    

دهد تا به فراينـد  هاي موجود نامرئي نمي و بدون ترس از همسرش، به سراغ خواسته دهد
آذر ايـن موجـود    اميرعلـي و ملـك   در مشـاجرة . اش متولد شود فرديت برسد و خود اصلي

  :شود چنين نشان داده مي
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: اميرعلـي گفـت  » اي؟ مريضي؟ ديوانه شده. معني اين كارها چيه؟ جواب بده«: آذر پرسيد ملك
اختيـار  . تـوانم آدم بكشـم   مـي . راحت شدي؟ مريض رواني. خيلي خب، حق با توست مريضم«

سـابقه از   خشمي بـي . داد ها ادمه مي تا ساعتكردند  اگر ولش مي. »فهميدي؟. كارهايم را ندارم
ته جانش برخاسته بود، خشمي پراكنده و مجهول نسبت به كساني نـامرئي، بـه يـك نفـر كـه      

به خـودش و  ... صورتي مشخص نداشت، خشمي معطوف به اشيايي دور و برنمايندة همه بود و 
  ).۲۲۳: همان(چرخيد  آوري كه چون غباري خاكستري در فضا مي آذر و زشتي مالل ملك

 .شـود  اش به حوزة ناخودآگاه جمعي كشيده ميسابقه اميرعلي با اين جمالت، با خشم بي    
كند، احسـاس بـوي    به سمت تولد دوباره هدايت مياي كه اميرعلي را  درنهايت آخرين نشانه

شنود و جالـب اينجاسـت    اش را مي ها و من ساختگي اميرعلي بوي گنديدگي نقاب. بد است
اي است از مكنونات درونـي فـرد و نـامرئي و     بو نشانه. شوند كه ديگران نيز متوجه اين بو مي

ست كه به دليل انتزاعـي بـودنش،   رنگ بودن آن نمادي از نامرئي بودن ناخودآگاهي فرد ا بي
هركـدام نمادهـايي    بـوي خـوش يـا نـاخوش    . شـود  تنها از طريق احساس آدمي لمس مي

؛ آنها توانايي تولد دوباره يا نوزايي را مي كساني كـه ايـن بـو را    . يابد هستند كه فرد با در
  :است شان با نقاشان عجين شده كنند، من درونيحس نمي

هـاي گذشـته    زندگي فتوكپي واقعيـت . گذشت بو يكنواخت و آهسته ميروزها، خالي از رنگ و 
ادامة اين وضع امكـان  . بود، تكثير و تقليد چيزهايي كه شكل اصلي خود را از دست داده بودند

دماغش را باال  ]اتاقِ اميرعلي[آقا به محض ورود به اتاق  علي... نداشت و اميرعلي تصميم گرفت
بـوي  . اميرعلـي هـم متوجـه شـده بـود     » ...آيـد  در اين اتاق مي آقا بوي عجيبي«: گفت. كشيد

جايي از او در حال ... حمام گرفت و سرتاپايش را شست. زد پوسيدگي از بدن خودش بيرون مي
همـه   با ايـن ... استفكر كرد شايد زخمي چركين در جايي از بدنش سر باز كرده... گنديدن بود

دنيا با او سر جنـگ داشـت و جنگيـدن بـا     ... زد ميبويي نامطلوب از منفذهاي پوستش بيرون 
  ).۲۴۹: همان( ...ها از ته دل نشست و گريه كرد، ساعت. سرنوشت در توان او نبود

  
  طلب و سفر و تأثير آن در ناخودآگاه اميرعلي الگوي كهن - ۲-۶
 براي سفر از .گردد تركيب مي موقعيت به مربوط الگوهاي كهن همة يا يك با معموأل سفر«

سـخنور،  (» شـود  مي روشنگرانه استفاده حقايق يا اطالعات طلب قهرمان در ساختن رهسپار
آذر و  اش، نقـابش، ملـك   هاي بسيار بـا مـن سـاختگي    اميرعلي بعد از درگيري ).۳۷: ۱۳۷۹

ونشان، به جـايي ديگـر    نام سفري بي. رود هرآنچه او را از خودش دور كرده بود، به سفر مي
آذر و  اميرعلي بعد از مشـاجره بـا ملـك   . سرزمين موعود آرزوهاي كودكي اوست كه همان
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كند بـه آرزوهـاي    برد و سعي مي اخراج از كارخانه و سپس خانه، به سفر در ايران پناه مي
اي چـاره « :مانـد  اي جز اين بـاقي نمـي   براي اميرعلي چاره. اش جامة عمل بپوشاند كودكي

  ).۲۴۹: ۱۳۸۷ ترقي،( »...جز گريختن نداشت
ها، اولين مفر و گزير به ناخودآگـاه جمعـي اسـت كـه نيـاز بـه        سفر و گريختن از نقاب    

ظـاهر در بيـرون از ذهـن انسـاني رخ      سـفري كـه بـه   . تولدي دوباره از خود به خـود دارد 
سفري به خود از خـود تـا   . طور كامل دروني و ذهني است دهد، اما تأثير حركت آن به مي

  .برسد - جايي ديگر در ناخودآگاه جمعي -  موعودبه سرزمين 
. يونگ معتقد است كه والدت مجدد بايد جـزء اعتقـادات اوليـة بشـر بـه حسـاب آيـد           

در اينجا با حقيقتي سروكار داريـم كـه   . والدت مجدد، كامالً دور از دريافت حواس است«
به مـا انتقـال يافتـه     طور غيرمستقيم و از طريق احكام شخصي صرفاً رواني است و فقط به

گويد، به آن اقرار دارد و از آن لبريز اسـت و مـا آن   انسان از والدت مجدد سخن مي. است
 و مـرگ  موتيـف  ).۶۷- ۶۸: ۱۳۶۸يونـگ،  ( »پـذيريم  قدر كافي واقعي مـي  صورت امري به را به

و نتيجـة تشـبيه و انطبـاق چـرخش      موقعيـت  الگوهـاي  كهـن  ترين متداول يكي از نوزايي
گاه و هنگام بهار نشانگر زايش جـواني يـا    ترتيب صبح بدين. ت با گردش حيات استطبيع

تـايپي   اين نظريه كامالً با نظرية آركـي . نوزايي، و غروب زمستان نشانة پيري يا مرگ است
  ).۳۷- ۳۸: ۱۳۷۹سخنور، (يونگ دربارة مرگ و نوزايي و بازگشت به رحم مادر شباهت دارد 

كنـد و اجـازه   اميرعلي خود را در سفر با چرخش طبيعت هماهنگ ميدر تولد دوباره،     
او در اين حالت است كه احساس . دهد طبيعت بيروني در طبيعت دروني او اثر بگذارد مي

فهم آزادي نشانة زندگي و حيات در آدمي است كه . كند بار تجربه مي آزادي را براي اولين
برد و در نهايت جسـم و روح  ا را از ميان ميهبوي گنديدگي تفكرات پوسيدة ذهن و نقاب

  :كندرساند و جسم را از بند تعلقات پوچ رها ميرا به تعادل مي
. اي بـديع بـود  كرد و آزادي تجربـه احساس آزادي مي. ها بود كه با ماشين سفر نكرده بودمدت

بـدنش  ... شـد روشن و عبور ابرهـا خيـره    به آسمان نيمه. انگيز بدنش فروكش كرده بود بوي غم
ته افق به جهاني رنگـين  . اول غروب بود... انگيز بود هاي وسوسهقانع و صبور و خالي از خواسته

شـد و او   آهسته وارد بدنش مـي  وسعت بيابان آهسته. رفت هوا رو به تاريكي فرومي... پيوست مي
بـه اختيـار    توانسـت بميـرد و انتخـاب مـرگ     مي... برد را مثل بادبادكي سبكبار، همراه خود مي

  ).۲۴۹: ۱۳۸۷ترقي، ( خودش بود
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  الگوي جايي ديگر كهن :ناخودآگاه جمعي -۲-۷
آنكه بداند بـه حـوزة   خم نوزايي دوباره از خود، اميرعلي بي در اين تحوالت روحي و پيچ و

همسرش و يا هر زن ديگري را موجـودي اثيـري در روان   . شود ناخودآگاه جمعي وارد مي
نهايت و ابديت پيوند دهد؛ ابديت و جايي ديگري كـه   كه او را به بيكند  خود جستجو مي

هـاي   كند، در زمين و زمان و مكاني كـه او در لحظـه   او در همين حالت در خود حس مي
اين همان حوزة ناخودآگاه جمعي است كه در روان . استشناخت خود آنها را كشف كرده

تواند آن را توصـيف   اما با هيچ زباني نمي كند، آدمي قرار دارد، فرد آن را در خود حس مي
آن را جايي جـداي از خـود حـس     كه شود قدر در سفر دروني به آن نزديك مي كند و آن

جايي ديگر، جايي در روان است كه چون طي فرايندي دروني بايد به آن دسـت  . كند نمي
  :شود يافت، جايي ديگر ناميده مي

آور  آذري خيـالي كـه صـدايي خـواب     شد، تنگ ملكميآذر دور بود دلش تنگ او  وقتي از ملك
آن زن خيـالي را  . هـاي دريـايي داشـت و آغوشـي امـن بـه وسـعت دشـتي ابـدي          چون پـري 

. ها، آن دورها، دنيايي ديگر بود، دنيـاي او آن پشت. كردخواست، زن غايب را و پيدايش نمي مي
 ).۲۵۱: همان(... گشتنمي اي، ناكجاآبادي خارج از زمان و مكانبه دنبال جايي افسانه

براي آنكه جايي ديگر، مكان و زماني جدا از روان انسان فرض نشود و آرزويي محـال و      
  :گويد نايافتني نام نگيرد، بالفاصله بعد از جمالت باال، نويسنده از  زبان راوي چنين مي دست

به دنبال آرامشي زمينـي  خواست و جا مي اميرعلي عاشق زمين بود و جايي همين. اشتباه نشود
؛مي   ).همان( گشت، آرامش باغبان پير، نشسته كنار آب، آشنا با رازهاي خا

؛، جنس انسان است كه رمزآلود و رازبرانگيز اسـت       باغبان پير نماد پير خردمند است و خا
 پير دانا نمادي از ويژگـي روحـاني  «. خواهد كه آن را كشف و هدايت كندو آرامش پيري را مي

 گيـري  بيني، تفـاهم و پنـد نيكـو و تصـميم     ناخودآگاه است و زماني كه انسان نيازمند درون
  .)۷۳: ۱۳۸۰مورنو، (» شودتنهايي اين نياز را برآورد، ظاهر مي است و قادر نيست به

دهد، مـادري كـه   مادر اميرعلي نشان مي ةاين پير خردمند خود را در داستان، در چهر    
اميرعلي بعد از بازگشـت از سـفر، بـا خبـر     . زن اثيري ذهن اميرعلي استهاي اولين تكانه

رو مي شود كه آخرين نماد ناخودآگاهي اميرعلي بـراي   احتضار مادرش در بيمارستان روبه
بار نـه از مـادر، بلكـه     دهد اين اي كه به اميرعلي نشان مي آخرين مرحله. تولد جديد است

اولين تولد فرد از بطن مادر است و اين مادر خود در اين داسـتان  . بايد از خود متولد شود
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اليـاف  «هاي  دهد تا رشته الگويي است كه تولد دوباره را با مرگ خود به فرزندش مي كهن
ان گسسته نشود و سلسلة حيات و مرگ بـه پيوندشـ   )۲۶۳: همـان (» ...رنگين فرش كيهاني

  :ادامه دهند
شـود، كـه بـدنش در شـرف      جا مي اميرعلي حس كرد كه چيزي توي او جابه: ]در بيمارستان[

هـاي جـانش، مثـل خاكسـتر جسـدي سـوخته، پاشـيده در         گسستن و فروريختن است و ذره
نگـاهش  ... اميرعلي روي لبة تخت نشست و روي مادرش را به سمت خـود چرخانـد  ... هواست

زند، دو دريچة گشوده رو به حياتي  هاي او برق مي يرة شفاف در عمق چشمكرد و ديد كه دو دا
اي گرم و مرطوب، از ديگر، و خودش را ديد، از ابتداي پيدايش، جنيني شناور در درون محفظه

هاي خاموش مادرش، كـه رو  بدو تولد، در اشكال گوناگون، در هزاران تصوير پراكنده در خاطره
همان يـك لحظـه   . شداي بزرگ مي آرام، جذب حافظه هايي نوراني، آرام به انتها بود و چون ذره

انگار، خانم پير، نشسته در سر حد مرگ، منتظر اين آخرين برخورد بود، اين آخرين . كافي بود
  )۲۵۸:  ۱۳۸۷ترقي، (. تماس آشنا

؛ حـس              ؛، بـا پيونـد بـه ناخودآگـاه جمعـي، بـه در اميرعلي بعد از اين سير و سـلو
بار اين طبيعت است كـه   كند و اين رسد و وسعتي عميق را در خود حس مي نهايت مي بي

  :شوددر او جاري مي
هـاي   آسـمان  هـاي آفتـابي،   كس تعلق ندارد و ساحل چيز و هيچ حس كرد كه ديگر به هيچ

  .)همان( هاي وسيع در انتظار اوستهاي سبز و بيابانصاف روشن، دشت

است كـه موجـب   » خود«سازش خودآگاهانه با مركز دروني يا فرايند فرديت به معناي     
كـارگيري تمـام نيروهـاي درونـي      اين جريان بـا بـه  . شود رشد رواني و بلوغ شخصيتي مي

هاي گونـاگون خوشـايند   زمان با بلوغ و رشد خود، بر جنبهفرد بايد هم«. پذير است تحقق
د شهامت و شجاعت و صـداقتي  اين خودشناسي نيازمن. يا ناخوشايند خويشتن آگاه گردد

اميرعلي بعد از مرگ مـادر و رفـتن هميشـة     ).۱۹۵: ۱۳۷۰گورين و ديگران، (» چشمگير است
بـار خـود را بعـد از تولـد      گردد، يعني دوباره به خود و ايـن همسرش، دوباره به سفر بازمي

 وضوح به را دروني حقيقتي كه است مرد دو مودت تجلي امر اين«. بيند دوباره در آينه مي

 بـا  يعنـي  سـازد،  مـي  نمايـان  روح دروني يار آن با را ما رابطة و كندمنعكس مي بيرون در

 خـود  طبيعـت  و يـابيم نمـي  دسـت  او بـه  كامالً هرگز اما ماست، كه خود ديگري كس آن

 ديگـري  و فـاني  يكـي  كـه  هسـتيم  توأمـاني  همـان  ما .اوست ما به كردن تبديل خواهان

 دگرگوني فرايندهاي .شوندنمي ًيكي كامال هرگز اند،باهم هميشههرچند  و است فناناپذير
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 ملتفـت  مـا  خودآگـاهي  امـا  كننـد،  نزديـك  يكـديگر  بـا  وبـيش  كـم  را آنهـا  تـا  انـد بـرآن 

 را فكـر  ايـن  تـوانيم  نمي ما و نمايد مي مرموز و غريب شخص ديگر آن زيرا هاست، مقاومت

 نـه  و باشيم من همواره كه دهيم مي ترجيح و نباشيم خانة خود اختيارصاحب كه بپذيريم

 او بـودن  دشـمن  يا دوست و هستيم رو روبه دروني دشمن دوست يا آن با اما .ديگر چيزي

  ).  ۸۴: ۱۳۶۸يونگ، (» است مربوط ما خود به
تصوري ديگر از خودش داشت و اين موجود منعكس در آينـه كـس   . بيند او خود را در آينه مي

كـه ايـن آدم    ديگريِ غريبه رو در روي هم ايستاده بودند و اميرعلـي فهميـد  او و آن . ديگر بود
جديد، با اين ريخت و قيافه، همان نفر دوم وجود اوست، هماني كه به دسـت و پـايش فرمـان    

اندازد، همان موجود نامرئي كه مثل سـايه تعقيـبش    اش را به قار و قور مي دهد و دل و روده مي
رفيقـي  . اشـت شايد هم اين سايه، اين نفر دوم، با او سر جنگ ند. اردكند و با او سر جنگ د مي

  ).۲۶۰: ۱۳۸۷ترقي، ( خورده شده، درنتيجه قهر و زخم بود ازيادرفته، رانده

بـار اميرعلـي ديگـر     ايـن . دهـد  راوي آخرين تغييرات اميرعلي را در آينه به او نشان مي    
ه نفر دوم وجود خـويش دسـت يافتـه    او در پس تولد ديگري ب. شخصيتي خودباخته نبود

هـا او را در   وجود ديگري كـه اميرعلـي سـال   . كرد وضوح در آينه مشاهده مي بود و او را به
گاه نتوانسـته بـود از پـس     ها و ساية خويش نهان داشته بود و اين موجود هيچ زندان نقاب

اسـت،   متولد شـده  كه اميرعلي از خود بار ديگر حال. ها خود را به اميرعلي نشان دهد سال
بينـي   شود؛ در باورهاي عاميانه هم رايـج اسـت كـه بـا آينـه      اين موجود در آينه ظاهر مي

راوي، بعد از فرايند فرديت، اميرعلي واقعـي را در آينـه نشـان    . ها را يافتتوان گمشده مي
دهد و اين حضور معرف اين نكته است كه اميرعلي توانسته به فرايند فرديـت برسـد و    مي

 .   اش را بيابد گمشده
  

  گيرينتيجه -۳

است و اساساً روند ايـن  الگويي بهره برده گلي ترقي در اين داستان آشكارا از نمادهاي كهن
الگـو را بـا    هـاي كهـن   اسـت مؤلفـه   او توانسـته . رود الگو پيش مي داستان با نمادهاي كهن

اتفاقـاتي كـه ممكـن اسـت در     اتفاقات طبيعي و روزمرة زندگي هر انساني تلفيـق نمايـد،   
  .سادگي بگذرد ها از كنار آن به توجه به اين نمادها و نشانه زندگي هركس رخ دهد و بي

نايافتني و خواهان آزادي است كه اولـين تكانـة بـروز     اميرعلي نشانگر شخصيتي دست    
ومـين  د. شود ناخودآگاه فردي در او، در آغاز داستان به صورت بيماري جسماني آشكار مي
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نماد يا حملة ناخودآگاه فردي تولد موجودي نامرئي در ذهـن اميرعلـي اسـت كـه گمـان      
سومين نماد آن است كه او اختيار اعضا و جوارح خـود را از دسـت    .كند دشمن اوست مي
كنـد،   كه اميرعلـي را بـه سـمت تولـد دوبـاره هـدايت مـي        هماي آخرين نشانه دهد و مي

  .احساس بوي بد است
دهـد و بـه دليـل     مردي متمدن و شوهري مطيع در اجتماع را بروز مـي  اميرعلي نقاب    

هاي ناخودآگاه جهت كسب فرايند فرديت، او را بـا بيمـاري    تكانهناسازگاري روانش با آن، 
آذر نيـز  ملـك الگـوي نقـاب در ناخودآگـاه     كهـن  .كنند مرموزي به سمت خود هدايت مي

كند كنتـرل  حكم و متين است كه هميشه سعي ميچنين است كه او زني با شخصيتي م
در بحـث   .كنـد امور را در دسـت بگيـرد و مالكيـت خـود را بـه همـة اطرافيـانش اثبـات         

زنند بسيار بيشـتر از ديگـران   هاي متعدد بر چهره ميالگوي سايه، اشخاصي كه نقاب كهن
از آنهـا  خيلي آذر حامل صفاتي از سايه است كه  ملك .ترسند هاي ساية خود مي از وسوسه

 .طور دقيق عكس صفات نقاب اوست كند و صفات ساية او به هراسد و آنها را انكار مي مي

اسـت كـه   آذر و اميرعلي، آشكارا باعث شده آنيما و آنيموس در دو شخصيت ملكتضاد     
اميرعلـي، اسـيرِ مـرد     روان به اين دليل كه زن قويِ. ها در كنار يكديگر زندگي كنندسال

 .شود آذر مي درون ملك

اش،  هاي بسـيار بـا مـن سـاختگي     در بحث ناخودآگاه جمعي، اميرعلي بعد از درگيري    
او  ،الگـوي سـفر   كهن .رودآذر و هرآنچه او را از خود دور كرده بود، به سفر مي نقابش، ملك

سـپس اميرعلـي بـا    . بـرد  ، مـي ناخودآگاه استرا به جايي ديگر كه همان سرزمين موعود 
بار نه از مادر، بلكه از خـود   شود و اين الگوي پير خردمند كه مادرش است، مواجه مي كهن

سـفر بـه   . رسـد او با كسب فرايند فرديت، به حوزة ناخودآگاه جمعـي مـي  . شودمتولد مي
ي آن آرزواي از ناخودآگاه جمعي است كه هر انساني ناخودآگـاه  جايي ديگر، آرزو يا تكانه

الگوي جايي ديگر، جاي ديگري در روان است كه چون شخص طي فرايندي  كهن. را دارد
    .شوددروني بايد به آن دست يابد، جايي ديگر ناميده مي
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